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Plačiajame
VATIKANAS.

Šv. Tėvas Paulius VI šio 
mėnesio 25 dieną skris Tur- 
kijon ir ten praleis dvi die
nas. Savo kelione šv. Tėvas 
matyti, siekia dviejų dalykų. 
Pirmiausia grynai religinio. 
Jis lankysis pas Rytų Bažny
čios patriarką Athenagorą, su 
kuriuo pirmą sykį susitiko ir 
tarėsi Je uzalėje. Dabar tar
sis su juo, kaip pagra tinti or 
todoksų ir Romos katalikų 
pilną susijungimą. Jei jau 
pats popiežius vyksta tais 
reikalais kalbėtis, ai tikriau
sia įvairias derybas iki šiol 
vedusios komisijos yra pa
siekusios gana gerų vais ų. 
Jei nebūtų rimtų vilčių susi
tarti, popiežius nekeliautų. 
Reikia vi.-iems tikintiesiems 
daug mehtis ir aukotis, kad 
tie pasitari nai prive tu ko 
greičiau prie pilnos vienybės.

Šv. Tėvas aplankys ir Efe- 
zo miesto griuvėsius, kur Baž 
nyčios pradžioje įvyko le
miantis Bažnyčios visuotinis 
susirinkimas, kur šv. Paulius 
darbavosi.

Ir politinis tikslas

Šv. Tėvas ofic aliai aplan
kys ir Turkijos nrezi tentą, 
kurs yra musulmonas ir mu
sulmonų arabų vienas įtakin
gų vadų. Su juo, greičiausiai, 
tarsis arabų-žydų sutaikymo 
reikalais ir kaip garantuoti 
šventosioms Palestinos, ypač 
Jeruzalės vietoms pilną lais
vę, kad jas galėtų nevaržomi 
lankyt ir mus Imonai, ir 
krikščionys, ir žydai. Turkija 
iki šiol iš visų arabų ramiau
siai laikėsi ir net karan prieš 
Izraelį nestojo.

Visais atžvilgiais šv. Tėvo 
kelionė Turkijon yra labai 
svarbus žingsnis ir gali turė
ti didelių pasekmių.

ARABAI-ŽYDAI

Praėjusią savaitę arabai ir 
žydai elgėsi kaip vaikai, vie
ni kitiems grasindami, šaudy- 
damies, užpuldinėdami, nors 
abi šalys buvo ^sutikusios su 
karo paliaubomis.

EGIPTAS

Čia susirinkę tarės ketu
rios arabų valstybių galvos; 
Egipto, Argelijos, Sirijos bei 
Irako. Ji© atvirai skelbėsi pa- 
sanliui, jog tvarsto visas ga
limybes, kaip sunaikinti Iz
raelio valstybę, kurios jie jo
kiu būdu nenori pripažinti.

Po to pasitarimo, Argelijos 
gen. Boumedienne bei Irako 
Aref nuskrido Maskvon pa
guodos ir pagalbos jiešketi. 
«Eik su velniu obuoliauti, pa
liksi be tarbos ir be obuolių».

Pasaulyje
j: a. v.

Nepasisekė

Amerikiečiai buvo paleidę 
menui n dar vieną rakietą su 
įvairiausiais instrumentais 
svarbiems tyrinėjimams pra
vesti. Visą kelionės laiką vis
kas gražiai klostė i, bet kai 
aparatas bebuvo apie 80 ki
lometrų nuo mėnulio pavir
šiaus, jo ryšys su žeme nu
trūko. Manoma, kad bus smar 
kiai nukritęs ir ištiškęs.

Riaušės

Didelės juodųjų riaušės ke-
letą dienų vyko Newarke, N. 
J. visai arti «aujorko. Juodie 
ji sudegino daug namų, auto- 
mob lių, plėšė baltųjų krau
tuves, nušovė keletą polici
ninkų. Iš viso 24 užmušti ir 
šim ai sužeistu. To miesto gy 
ventojų 6c procentų sudaro 
juodieji. Rodos jie galėtų vi
sas teises sau gauti vien tik 
balsavimais, išrinkdami mies
to valdžion savo žmones. Bet

TAUTU PAŽANGA
PAULIAUS VI ENCIKLIKOS TĘSINYS

SUDEKINTOS PROGRAMOS

Kad pasiturinčiųjų kraštų 
bandymai padėti silpnosioms 
tautoms būtų tikrai vaisingu 
jie neturėtų pasilikti p vie
niai, išblaškyti, ir nebūt nau
dojami savo galybei ar išdi
dumui rody i. Padėtis reika
lauja suderintų programų. Ir 
iš tiesų geresnis dalykas yra 
veiKti pagal nustatytą progra 
mą, negu viena kita geros 
valios atsitiktinė pagalba, 
kaip kas išmano. Programos 
suponuoja, kad būtų ge ai iš
studijuota, kokia pagalba rei
kalinga, kokiomis priemonė
mis geriausiai teiktina, su- 
jungtina įvairias pastangas, 
kad būtų galima patenkinti ir 
dabartinius ir pramatomus vė 
lesnius reikalus. Dar dau
giau: planuota pagalba ne tik 
pralenkia ekonominio augi
mo perspektyvas ir socialinę 
pažangą, bet kartu at ikti- 
nam pagalbos darbui priduo
da prasmę ir didesnę vertę. 
Tvarkomas pasaulis pakelia 
paties žmogaus vertę.

Bombėjuje mes prašėme 
dar daugiau. Prašėme suda
ryti didėlį pasaulinį Fondą, 
kuriam tiltų atiduodama nors 
dalis ginklavimuisi išleidžia
mų pinigų ir tie fondo pini
gai būtų panaudojami skurde 
vargstantiems padėti. Tai ga
liotų ir betarpei kovai su 
skurdu ir tolimesnei gerovei 
išvystyti. Toks pasaulinis ion 
das būtų ir pasaulinio ben
dradarbiavimo ženklas, ir 

jie imasi riaušių, plėšimų bei 
žudynių. Tai gad jiems labai 
skaudžiai atsirūgti.

JEMENAS
Kariauja arabai ne tik su 

žydais, bet ir savo tarpe. Je
meno nuversto karaliaus šąli 
niakai jau keletas metų ko
voja su valdžią pasiglemžu
siai? revoliucionieriais, ku
riuos remia Egipto karinome 
nė. Šiomis dienomis jie sako
si paėmę uostą Maldi, prie 
Raudonosios Jūros. .

VIETNAMAS 

Kruvinos kovos vyksta Viet sų pirma rusai
name, nors jas kurį laiką nu
stelbė arabų-žydų karo įvy
kiai1. Komunistiniai vietkon- 
giečiai pridarė daug žalos 
amerikiečių azeti Da Nang’e 
kurią jie atakavo rusų dirb
tomis rakietomis. Sudaužė 
daug lėktuvų, šsprogdino 
daug amunicijos, sugadino ae
rodromo kelius ir žuvo daug 
amerikiečių karių, dar dau
giau sužeistų.

drauge priemonė, įgalinanti 
įveikti bergždžius lenktynia
vimus, (rivališkumus) ir už
megzti taikius bei vaisingus 
tautų pokalbius.

NAUDINGA

Dviejų ar daugiau šalių su
sitarimai, aišku, gali ir to
liau pasilikti. Jie padeda pri
klausomybės ir kolonijų lai
kų užsilikusius kartėlius pa
keisti draugiškais santykiais, 
kurie iš-ivysto tarp juridiniai 
ir politiniai lygių. Sušveinėtų 
paramą gaunančiųjų nepasiti
kėjimas. Jie nebe tiek bijotų- 
si taip vadinamo naujojo ko- 
lonijalizmi, prisidengusio fi
nansine ir technikos parama, 
nei politinio spaudimo ir eko
nominio pavergimo, kuriais 
norima apsaugoti savo vieš
patavimą kitiems, ar jį pri
mesti.

SKUBU

Kas nemato, jog toks pa
saulinis fondas palengvintų 
sumažinti kaikurias išlaidas, 
baimės ir puikybės vaisius. 
Tokiai daugybei badaujant, tai 
kiekvienos, ar tai valstybinės 
ar privačios perdėtos išlaidos, 
visos apsiginklavimo lenkty
nės virsta nepakeliamu skan
dalu. Mes jaučiamės privers
ti tai viešai iškelti. O, kau at
sakingieji paklausytų mūsų, 
kol ne perdau g vėlu!

PRADĖTINAS POKALBIS
• Visa tai rodo, jog yra būti-
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Maršalas Humberto de Alencar 
ár • v-

Castelo Branco
BUVĘS BRAZILIJOS PREZIDENTAS

DALYVAUJAME VISOS BRAZILIJOS GEDULE, REIKŠDAMI 
VĖLU NIC ŠEIMAI JAUTRIĄ UŽUOJAUTĄ IR 

ME DŽIAMĖS UŽ JO VÊLE.

Priminė Lietuva Rusams
Maskvos pozicija Izraelio- 

Arabų karo klausimu pagyvi
no Amerikos viešosios nuo
monės palankumą ir Baltijos 
kraštų laisvės reikalavimams.

Atstovai Harold R. Col ier 
( L, III.) ir J. P. Addabbo (D., 
N. Y.) Kongrese priekaištavo 
prezidentui ir Jungtinių Vals
tijų ambasadoriui Junginėse 
Tautose, kodėl šiuo metu ne- 
paręikalavę įsakmiai, kad vi- 

iš karo metu jų neteisėtai už 
grobtų sričių, ypač iš Lietu
vos, Latvijon, Estijos. Reika
lavo, kad Kongreso priimtoji 
rezoliucija Baltijos valstybių 
klausimu būtų akivaizdžiau 
vykdoma.

Rusų priekaištus Izraeliui, 
kad jis tęsiąs nacių grobikiš 
ką politiką, Izraelio atstovai 
atrėmė iškalbinga užuomina, 
kad tik jau ne žydai turėję 
sandėrį su naciais.

Jėzuitų žurnalas AMERICA 
stipriai parėmė N. Y. TIMES 
skelbimo pavidalu įdėtąjį lie
tuvių pareiškimą, kuriame 
ryškiai iškelta bolševikų—na
cių 1939 metų sąmokslo reikš 
mė ir jo pas kmės Baltijos 
valstybėms.

ew Y.orko DAILY NEWS 
(liepos 5) priekaištavo prezi
dentui ir vyriausybei už Pa
vergtąjį! Tautų Savaitės pro
klamacijų nublankinimą ir 
nutolimą nuo Kongreso tuo 
reikalu priimtos rezoliucijos 
minties. Reikalavo, kad vy
riausybė tiksliau laikytųsi 
Kongreso valios pareiškimų 
pavergtųjų tautų klausimu.

Henry Morgan — aktorius 
(pramoginėse T V. diskusijo
se, New Yorko 5 kanale, Me
ry Griffin programoje liepos 

na visiems imti tartis dėl 
mūsų iškeltų dalykų savo pir
mojoje enciklikoje «Savo Baž 
nyčią». Pasitarimai teikian
čiųjų paramą su ją gaunan
čiaisiais įgalins paseikėti tą 
paramą ne vien pagal jos 
gausumą ir kaikurių įimlumą, 
bet taip pat ir atsižvelgti į 
tikrą kitų reikalą bei pajėgu
mą pasinafidpti, Tada išsivys
iantieji kraštai nerizikuos 
ateityje paskęsti skolose, ku
rioms atmokėti tenka išleisti 
didesnę savo laimėjimų dalį. 
Nuošimčiai ir paskolų ilgumo 
laikas turėtų būti taip sutvac 
komi, kad ir vieniems ir ki
tiems jie būtų pakeliami, išly 
ginant dovanai teikiamą pa
galbą, paskolas be nuošim
čių ar už labai mažą nuošim- 

4 d. vakare) minėdamas krei
vos galvosenos pavyzdžius, 
pareiškė, jog šįai rusai tre
čią karo dieną ėmė raika’au- 
ti iš Izraelio pasitraukti iš 
užimtų plotų, kai patys rusai 
jau 30 metų nesitraukia iš jų 
užimtos Lietuvos, Latvijos, Es 
tujos.., Pareiškimas auditori
joje buvo priimtas triukšmin
gu plojimo.

Įtakingas Bostono dienraš- 
pasitrauktų tis «Christian Science Moni-

tor» liepos 8 įdėjo William 
Henry Chamberlaino atkirtį 
Sovietų prejerui Kosyginui. 
Kosyginas reikalvo, kad Iz
raelis tuojau atitrauktų savo 
kariuomenę į birželio 4 die
nos (prieškarines) pozicijas. 
Cbambėrlainas r<=šo: «Ar ne
būtų jspūdingiau r moraliai 
nuosekliau, jei Kosyginas tuo 
pačiu metu pasisiūlytų ati
traukti ir Sovietų Sąjungos 
karines pajėgas į 1939 metų 
pozicijas iš jų užimtųjų kraš
tų — iš dalies Suomijos, Es- 
tij s, Latvijos, Lietuvos, da
lies Lenkijos, dalies Čekoslo
vakijos bei Vengrijos, Besa
rabijos, kur gyvena apie 25 
mdijonus žmonių».

(ELTA)

KAUNAS. Karo muziejaus 
sodely nepr. laikais stovėjo 
J, Zikaro skulptūra LAISVĖ. 
Komunistai paminklą nugrio
vė ir kur ji buvo dingusi vi
suomenė nežinojo. Dabar pra 
nešama, kad vienas Kauno 
muziejus pradžiugino lanky
tojus naujais meno kūriniais. 
Tarp jų, rašo, «turim progos 
pamatyt žymaus lietuvių skul 
toriaus J. Zikaro skulptūras 
LAiSVĖ bei Mąstytojas». Ko
dėl ta skulptūra gali būti da
bar rodoma muziejuje, o ne
galėjo būti laisvam ore.

tį, ir pratęsiant jų išmokėji
mą. Kam noTs teikiant finan
sinę paramą reikta garantuo
ti, kaip tie pinigai bus panau 
dojami pagal protingai iš
dirbtą planą, kad jais nesi
naudotų tinginiai ir parazitai. 
Pinigus gaunantieji galės rei 
kalauti, kad duodantieji nesi
kištų į jų politiką ir nesu
jauktų jų bendruomeninės sau 
tvarkos.

Būdamos suverenės valsty
bės jos pačios turi teisę tvar
kyti savo reikalus, nustatyti 
savo politiką ir laisvai pasi
rinkti savo bendruomenės for
mą. Todėl reikalinga užvesti 
laisvą bendradarbiavimą, vie
niems ir kitiems garbingai 
prisidedant sukurti žmoniš
kesnį pasaulį.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

1



1 o'isl

PRIEŠMIRTINIS LAIŠKAS OKUPUOTO
‘ ©ALININKO

PASTABA: Šis laiškas yra pasiekęs vakarus 
prieš 7 metus slaptu kanalu iš okupuotos Lietuvos 
nuo dailininko, kuris leido jį paskelbti tik jam mirus- 
Jis prieš savo mirtį vaizdžiai pavaizdavo Lietuvos 
dailininko pavergtą likimą, kuris po tiek laiko nėra 
pasikeitęs. Klaidingai vakaruose manoma, kad visi 
menininkai anapus geležinės sienos gerai gyvena, 
parsidavę komunistų partijos propagandai. Tai lietu
vių kūrėjų šauksmas į vakarus: laisvės ir duonos! 
Tos laisvės pasiilgo net buv. sovietų kruvino caro 
Stalino duktė — Svetlana, pastaruoju laiku pabėgusi 
į vakarus...

(Atkelta iš praėjusio «Mūsų Lietuvos» numerio)

Kalinys per ilgą laiką pa
sidaro atbikęs ir mažai veik
lus, kad nors langas nebūt 
uždaras, kad galėtų matyti 
gabalą mėlynės ar šviesos. 
Intelektualistui yra tas sun
kiausias (čia kalėjimas), kad 
yra dvasios kalinys. Tavo kū
rybos tematika: girk partiją
— forma: socrealizmas. Tapy
boje sek tik Repiną, muziko
je — Čaikovskį, literatūroje
— Gorkį ir taip j ratelį... 
Toks pažangus menas lygus 
19 šimtmečio uodegoje vilk
tis! Tokia valia administraci
jos — činauninko — žandaro, 
nes jis «kuria» meną, o (ne
nininkai ištikimi liaudies sū
nūs su vienodu aliejumi 
galvoja. Kas paklusnus, Us 
dirba, valgo, turi mašiną, or
dinus ir botagą žemesnius ga
nyti. Gaila, visi nevienodai ir 
didžiuma skursta. O tas kas
dieninis skurdas yr pas mus 
vadinamas «laimė».

Kalama yra didžiausia vi
nis kasdien ir visur, kad par
tija ir vyriausybė globoja me
ną, remia. Kaip niekad taip 
dar neklestėjo! Per visą tą 
laikotarpį, kiek buvo parodų, 
niekas iš mūsų vyriausybės 
tūzų ar šiaip kas privačiai iš 
parodų kas nors būtų įsigijęs 
bent kokį kokio nors daili
ninko dirbą. Užperka tik 
Kultūros m-ja, bet ar gi čia 
rinka? Kiek ji gali užpirkti 
ir ar dažna ? uperka tik 
muziejui, erkama tik iš pa

teptųjų. Neturi akies — ne- 
prileis tavęs prie aruodo. Pa
tys perka tie patys užpir
ko komisijoje tie patys kūrė
jai. Tematika komun stinė — 
pirks. įstosi partijon, leng
viau parduoti, gyvensi. Ta
pysi, meluosi, gyvuosi. 97% 
savo darbų esu pardavęs, 
žmonėms išdovanojęs (per vi
są ą laikotarpį). Darbas pa
stovi namuose sava tę ar 
mėnesį ir dovanoju. Pirkti ei
linis žmogus neišgali. Ge
riems žmonėms ir atiduodu. 
Iš tokios «bazės» galima spręs
ti, kaip gyvenu ir iš ko galiu 
kurti ir kaip galiu augti, o 
be to, reikia dairytis į šalis, 
kai nepastebėtų, kaip tapai 
ir ką kuri. aernai buvo įvy
kis man pirmą sykį, kad pri
vačiai pardaviau paveikslą 
(90x70 cm.> už 600 rb. ir nu
pirkau tik kernes už tuos pi
nigus. Toks yra re lizmas 
tokrn rinka. Vidutinė alga 
600 rb. Geras kostiumas kai
nuoja 2000 3000 rb. S lestas 
27,5 rb. (Tada rublio v rtė 
dar nebuvo padid nta, Red.) 
Iš tokios sumos suoku išsilai
kyti, o kosti .mui reikia ilgus 
met us tau py i Baltiniai, pa
talinės pas daugu ą apverk- 
tin m stovyje. Kala ir kala x 
mums į galvas, kad turime 
būti dėkingi mūsų «didžiąjam 
broliui», kuris mus išlaisvino 
nuo kapitalistinio -skurdo» ir 
sukūrė ums «laimingą gy
venimą*-. Mes esame verčia-

MUSI UETUVA

mi šliaužti pilvais prieš melą.
«Aušros vartai» veikia. Tai

pogi Šv. Peiro -Povilo, Ra
polo, Šv. Onos, Šv. Mikalo
jaus ir žvėryne — Nekalto 
prasidėjimo bažnyčios. Tai ro
dos ir viskas. Katedroje mu
ziejus. Stovylos naktį nu
griautos, trys kryžiai nugriau 
ti. Kitose bažnyčiose sandė
liai, dirbtuvės, kinai ir pan. 
Inventorius velniai žino kur. 
Vilnius daug pris statęs, bet 
su butais didelis badas. * Vis 
įstaigos. Bet kiek tų priva
žiavusiųjų iš rytų. Prieš 1-jį 
pasaulinį karą tiek rusu ne
buvo V lniuje kiek dabar. Ka
vinių ar restoranų su šokiais 
nėra. Jaunimui ir mėgėjams 
bėda. Be to, viešoje vietoje 
geriau kalbėti api© orą. Visko 
neįmanoma surašyti.

Linkėjimus tavo pažįsta
mam negaliu perduoti, nes 
randu, kad man būtų blogai. 
Mikėnas partinis ir supraio- 
tėjęs. Tas, Kuris galėtų savo 
šulu nors moraliai palaikyti, 
yra atbukęs. Be savo gerbu- 
vystės nieko nemato. Tikras 
jėzuitas, kaip daugelis tokių. 
Kądaise šie Koliodaro Šklė
rius, Šlapelius, Galdikus ir 
kt. už namukus, už jų «tuštu

aleksas kalinauskâs
Advokatas

itneKa visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku 
'»«■* i; atitaisymas nuomininku išmetimas ir kiti darbai

tezidencija
> oaųuim yPiza. :04

I ei 31 2548

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VILA ALPINE
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei da bo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius !

mą» kanceliariškumą — šian
dien visi Mikėnai Maokevi
elai, Jurkūnai juos pralenkė. 
Karjeristai ir toliau savo pil
vo nieko nemato. Stovi me
no vairavimo postuose (mat, 
partiečiai) ir geriausia» sąly
gas turi. Raudoni kapitalistai, 
kurie gyvena liaudies prakai
tu ir išnaudojimu. Tai meno 
dėlės. Ir kuo daugiau įsigili
ni į tą košmarą, jei praras
tum viltį — skustuvas būtų 
kitoje pusėje gerklės. Uni
versitetą, ačiū Dievui, perė
jau neblogą ir apie tokius 
«seminarus» niekam negali
ma prasitarti — nes grabas. 
O sistema tokia: ant vieno 
žmogaus dirba 10 porų akių 
ir tiek ausų. Tų egzekucijų 
galima buvo išvengti tik per 
persikrikštijimą. Bet kuo gi 
žmogus kaltas, kad turi tokią 
sąmonę, kad savo sąžinės 
laistė, yra brangesnė už 
duoną.

Mūsų dalia dabartinė — tai 
•Aidos» finalas. O taip širdis 
verkia, kad kur išvažiuoti, 
atsikvėpti grynu oru, a - 
gauti jėgų. Visos formos į ko
kias akys trinasi diena die
non yra tiek senos, tiek pri
mityvios. be skonio, blogiau 
už bet kokį miesčioniškumą,

Raštinė!
15 de Novembro. 244 

4.o - -ala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik4 18,00 vai.
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Bandj 
naktimis, alksti tos 
ir verki. Mes kaip 

larvos. maitiname tik 
karalystę. Niekam ki-

gauna išgriauž- 
sąžinės meni- 

jokios tautinės 
nejaučia save

kad jauti tik žvyrą akyse Jr 
dūšioje bei toks troškulys 
nusiplauti šviežiu vandeniu. 
Ne tai, kad radio, yrą užglu- 
šinama iš jūsų pusės, bet gi 
jokio žurnalo, jokioa knygos 
nematai, jokio vaizdo, jokios 
formos — to pasais», kuris 
kasdien progresuoja, kasdien 
vis naujai kuria. Mes likome 
užpakalyje pasaulio mažiau
siai 50 metų laukiniai. Gyve
nu iš to tik bagažo, kurį pa
sikroviau prieš 20 metų. Žiau
ri yra dvasinė mirtis, 
kartais 
laisvės 
kokios 
šėtono 
tam mes nereikalingi. O kiek 
daug tokių Mikėnų, Mackevi
čių ir Jurkūnų, kurie vergų 
lenciūgus šlovina, jie paga- 
niailos prie prirakintųjų — 
nuo Kleopatros stalo numes
tus trupinius 
tas širdies ir 
ninkai — be 
ambicijos 
esant satrapų dalimi ir ver
gais. Tai tik satanizmo me
nas — tokiu maro voratinkliu 
apraizgyti tautas ir žmones 
— nacijas ir kalbas.

prašau, tave, niekam nes
kaityk ir neskelbk viso to, 
ką rašau, kol aš iar gyvas. 
Tik po mano mirties gali ir 
prašau tą padarui. Mūsų au
sys (angelų sargu) labai toli 
girdi ir toli mato, jos žymiai 
jautr enės už jūsų. Mūsų ink
vizicija moka pritaikyti ge
resnius geležinius batukus ke 
lionėn pa< vbraomą negu vi
duramžis mokėjo.

(Pabaiga sekančiame nr.)

KIEK KO SUNAUDOJAMA

psKaičiuota, kad visame 
pasaulyje per vieną valandą 
suvartojama 50 milijonų puo
delių kavos, 35 mil. kilogra
mų duonos, 25 mil. kg. bulvių 
ir 5.757.762 ke. cukraus.

Vien tik cukrų pakrovus į 
vagonus, išeitų didžiulis trau
kinio sąstatas.

Konsulo Patirtis Brazilijoje
DR. PETRAS MAČIULIS

(Tęsinys)

SANTA CASA

/ «Santa Casa de Misericór
dia» — portugališkas steigi- 
nys su labai plačiais huma
nitariniais tikslais bei uždavi
niais, išsilaikęs ne iš mokes
čių, bet iš labdarių bei gera
darių aukų. Pagrindinis šitų 
«šventų gailestingumo namų» 
uždavinys: niekam, reikalin
gam pagalbos, neužtrenkti du
rų... Kaip sekėsi tą uždavinį 
vykdyti, teks gyvais pavyz
džiais parodyti.

Pirmą kartą lankiausi toje 
ligoninėje kaip kviestinis sve
čias naujo paviljono (mote
rims) atidarymo proga. Jeigu 
visi kiti Santa Casa ligoninės 
paviljonai buvo vienaugščiai, 
tai šis buvo jau penkiaaugš- 
tis ir aprūpintas visais mo- 
derniškaisiaiš įrengimais gi
nekologijos sri yje. Kaip ir 

senieji paviljonai, buvo pas
tatytas gotiškam stiliuje. Ati
daromąjį žodį pasakė klinikų 
direktorius Rangel Pestana, 
paskaitydamas pavardes di
džiųjų aukotojų-geradarių, pri 
sidėjusių prie šio paviljono 
statybos. Man čia įstrigo at
mintin tos klinikos gydytojo 
daktaro rana, paaukojusio 
tris šimtus tūkstančių milrei- 
sų paviljono statybai. Buvo 
daug kitų pavardžių suminė
ta, bet išliko tik Farijos, ku
ris savo žodyje pasisakė, 
kad toje įstaigoje dirbąs 30 
metų; jeigu, girdi, šiuo metu 
aš esu tas, kas esu, tai tik 
šios ligoninės dėka. 3ia rei
kia pabrėžti, kad visi gydyto
jai nuo ryto iki pusiaudienio 
dirba Santa Casa nemokamai, 
gi popiečiais kiekvienas jų 
priiminėja ligonis savo kabi
netuose mieste, Vėliau nekar
tą girdėjau sakant, kad ne

daug ko verias tas gydytojas 
kuris nedirba Santa Casa.

GEDIMINO ORDINAS 
LIGONINĖS DIREKTORIUI

Mane tas vizitas tiesiog su
žavėjo. Ten pat per vyres
nius kolegas pasiprašiau su- 
pažindinti mane su klinikų 
direktorium Rangel Pestana. 
Po savaitės kitos padariau 
jam vizitą jo kabinete mies
te, norėdamas pasiteirauti, ar 
sutiktų priimti Gedimino ordi
ną lietuvių pagarbai bei dė
kingumui išreikšti už tą tė
višką mūsų varganų žmonių 
globą jo vadovaujamoj įstai
goj?... Jau baltaplaukis dakta
ras pareiškė, kad ne savo, 
bet tos įstaigos vardu, kuriai 
jis vadovauja (paprastai ren
kamas iki gyvos galvos), ži
noma, negalėtų tos pagarbos 
atsisakyti. Mūsų užs. reikalų 
ministeris dr. D. Zaunius ma. 
no prašymo tikslą suprato tei
singai, ir, kadangi dr. Pesta
na buvo tikrai neeilinė asme

nybė, sutiko jam skirti II 
laipsnio ordiną su žvaigžde. 
Tuomet aš dar nežinojau, kad 
«Estado de S. Paulo» vyriau
sias redaktorius yra dr. Syne 
šio Rangel Pestana jaunesnis 
brolis.

Ta pačia proga buvo įteik
ti ir kitiems, mums reikalin
giems asmemenims ordinai, 
k. a. Žemės ir Darbo departa 
mentų direktoriams, «Ebtado 
de S. Paulo» redakcijos sek
retoriui ir t. t.

Kaip ir derėjo ordinus įtei
kiau Vasario )6-tos proga su 
sveikinimo ir padėkos prakal 
bomis, su nuotraukomis ir 
kuo šilčiausiais aprašymais 
tų iškilmių, nes «Estado de 
S. Paulo atsiuntė savo re
portei ius, fotografus ir ge
riausius linkėjimus. Nuo to- 
karto redakcijos durys mums 
visuomet buvo atviros ir Va
sario )6 nebepamiršdavo. San 
ta Casa mūsų žmonėms be 
vargo būdavo prieinama. Čia 
neviskas. Dr. Pestaną vėliau 

«pamatė» ir japonai, ir italai 
ir tutti ųuanti. Jis pasidarė 
ne tik mūsų kolonijos, bet ir 
asmeninis šeimos draugas. 
Mat, aš ir kitko anksčiau ne
žinojau, būtent, jo vieninte
lės dukters tragiškos mirties. 
Susirašinėjom ligi pat jo mir
ties 1962 m.: jis atėjo iš ryto 
į ligoninę, bet jau nebegrįžo 
į namus — jo taurią sielą pa
sišaukė Augščiausias.

PLANAVOM LIETUVŲ 
AMBULATORIJĄ

Bet Santa Gasa tai dar ne
viskas: pradėjau kombinuoti, 
kaip mums pasistačius, nesa
kyčiau ligoninę, ne, bet nors 
ambulatoriją kuriame nors 
priemiestyje, kad dideliam rei 
kalui atsiradus, ’ galima būtų 
ligonį bent kelioms valan
doms paguldyti... Kiekvienam 
numanu, kad pirmiausia rei
kia pastato, aišku, draug bran 
gesnio už betkurios mokyklos 
pastatą, kadangi reikalauja
ma prisitaikyti prie būtinian-
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Šv. Tėvas paskelbė tikėjimo metus. Jie skirti 
pagyvinti mūsų tikėjimui. Todėl M. L. per tuos me
tus (iki 1968 m, liepos 29) stengsis duoti nors trumpu
čių rašinėlių tai vienu, tai kitu kiekvienam žmogui 
svarbiu religiniu klausimu.

Red.

KAIP SUDEGINTI
DIDŽIAUSIĄ MEILĘ SU...

Katalikų tikėjimas yra mei
lės tikėjimas. Kristus yra įsi
kūnijusi meilė ir mus mylėti 
vienas kitą kaip jis mylėjo 
mus. Tat kaip gali neribotos, 
absoliučios meilės tikėjime 
būti vietos pragarui? Kaip 
galima tikėti, jog Dievas yra 
gryniausia begalinė meilė, ir 
kad jis būtų sutvėręs praga
rą, kaip mus moko Katalikų 
Bažnyčia?

Be abejo, tai yra nemalo
niausia katalikų tikėjimo dog 
ma. Atsiranda ir kataliku, ku
rie nebetiki į pragarą, ar 
bent labai rimtai juo abejoja. 
Drąsesni stačiai pasako;

«MAN PRAGARAS VISAI 
NEPATINKA»

Kam jis gali patikti? Bet 
kai kam jis nepatinka, tai dar 
neįrodymas, kad jis vra tik 
sena pasaka nekultūringiems 
žmonėms gąsdinti. Senis ra
cionalistas Diderotas savo už
rašuose turi tokias ej utes:

«Jei, mano šie a, putnaudo- 
ji savo protą, tai bū i nelai
minga ne vien šiame gyveni
me. bet dar nelaimingesnė 
pragare».

«0 kas tau pasakė, o g yra

BRAZU JOS LIETUVIŲ ŽMAI 
no»;-, . • i ■■ ■■■■ wr ITIHn l i 'i I ■ ■■ »ir«.

Lietuvos diplomatijos šefas p. t Lozoraitis prane 
ša, kad mirus ig .l otam niirsteriui Dr Fiikui Mejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsulatinius patarnavimus (pasai, 

įvairūs liudijimai ir k) laikinai atliks Lietuvos 
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:

Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“JCflJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
-------Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

pragaras?»
«Tegu jis būtų nors ir abe

jotinas (ar yra ar ne), tai 
vis vien geriau reiktų taip gy
venti, tartum jis iš tikrųjų 
yra».

«Bet jei aš esu visai tikras, 
kad pragaro nėra?»

«Drįstu stačiai tau sakyti 
— tu to negali įrodyti».

Vienas Voltairo (vadinamo 
bedievių tėvu) draugas laiške 
jam parašei

«Manau, jog pagaliau įsiti
kinau, kad tikrai nėra pra
garo».

Voltairas jam atsakė: «Koks 
tu laimingas! Man dar toli 
gražu iki tokio tikrumo».

Daug žmonių gyvena taip, 
tartum jokio pragaro nebūtų, 
ir, tapšnodami sau per petį, 
guodžiasi, jog šiais laikais 
niekas nebetiki kunigų pasa
koms. r tikrai taip yra? Pa
matysim kitą kartą.. Viena 
jau dabar yra tikra: jokiais 
ar. ūme s ais, jokie modermš" 
kiausi mo šiai negali paro
dyti, jog nėra pragaro, taip 
aiškiai, kad mums yra aišku, 
j g du ir du ėra penki. Bet 
ar gali būti taip aišku, jog 
yra pragaras, kaip aišku, jog 
d u o du yra kemri?

MUSU L‘ I l VA

Rio de Janeiro vaizdas.

VARGŠO ARABO LOGIKA

Vargš >s arabas, atėjęs į ar 
batinę, paprašė arbatos. Ją iš 
gėręs, šėjo neužmokėjęs. Šei 
mininkas išbėgo gatvėn ir 
vargšą sulaikė:

— Drauguži, tu gi nesumo
kėjai už arbatą.

— O tu pats už ą ar mo
kėjai? — aklausė vargšas.

— Aišku, — atsakė šeimi
ninkas, manai, kau ją vel
tui man davė?

Tai ko tu iš manęs ar 
nori? Kokioj gi šaly ž tą na 
čią rėkę du kartus moka?T

ŽMOGUS BE LA KRODŽIO

Novakas neturi laikrodžio. 
Laiką sužino pagal laikro iį 
bokšte, kuris ma yti pro langą.

- O kaip naktį? — klausia 

PIGI IR GERA KOKYBĖ’ J~r.

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams
Raštinė: Rua Newton Prado. 686, Tel 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^ 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų;

siuvykloje lauro
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

4 & B » •
E & W ®....... ‘

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ICMAOr CAKKIEKI „„
Lindoya vanduo yra sanai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

Rua. Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: £51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — S
• 8 r? EB w i 3 SI ’ <a S E S .*’**•<

Ą O PAULO

pažįstamas.
— Beldžiu į grindis tol, kol 

gyvenantis aukštu žemiau gy
ventojas atsibunda ir šaukia; 
«Gėdos neturite kelti žmones 
trečią valandą ryto!»

Šiuo rankšluosčiu negaliu 
šluostytis, labai nešvarus.

— lūs labai prieki bus! 60 
žmonių juo šluostėsi. Esate 
pirmasis, kuris nusiskundžiat.

įSIDEMe ON’ ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY M NTEVIDÉO;

p. Anatol «rišotias, Ciudad 
de Paris 5836. ei 50 2180. 
Vei ia kasdien prieš piet

LIETUVIU BAŽNYČIA VILA 
ZEL NA Rua nacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio tagažins 
kas. Tel 63-5975

Šv Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua tatai, 150 — Casa 
Verde, Tel. 51 4011

po-sl. 0 
’ " - ——» I I . . -...... — —— ’ 

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel 
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, JORGE GARŠ 
KA Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Bama 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Liet® 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8 00 ir 17,00 vai . Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbs 
atskirai susitarus dėl laikoi 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios

špažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

Jirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 1® vali 
Casa Verde. 17.15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai 
Bom Retire 10 vai;
Utinga 18 00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,15 valų
Moinho Velho 11 va!.,
Lapa 16 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.*
Vila Bonilha 10,30 vai.
g. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAI? 
18 vaL 40 min.

SKAITYKITE IR

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMER|KOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA». '
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ŠV. KRISTOFORĄ' - 
Šoferių globėjo šventė 

ZELINOJE

Šio mėn. 30 d. LRK Ben
druomenės choras organizuo
ja šv. Kristoforo — šoferių 
globėjo - pagerbimo šventę. 
Tam mielai pritarė DĖT di
rektorius Dr. Tito Maietta ir 
prižadėjo atsiųsti keletą po
licijos vyrų tvarkai ir eismui 
palaikyti automobilių palai
minimo metu,

Policijos technikos skyrius 
duos fotografijų, kurios pa
vaizduoja mašinų susidūrimo 
ir kitas auto nelaimes, kad 
žmonės būtų atsargesni, pa
malę, kas gali atsitikti. Nuo
traukas davė Policia Técnica 
direktorius Dr. Ridio Bandei
ra de Melo ir Dr. Vicente 
Chieregatti, kai juos aplankė 
choro valdybos komisija pa- 
sitarti šventės reikalais.

Força Publica dūdų orkes
tras, priklausąs 16 Batalhão 
Policial da Cidade Universi
taria de S. Paulo gros per au 
tomobilių palaiminimą Zelinos 
aikštėje. Orkestro dirigentas 
maestro José Vasconcelos So 
brinho paruošė Lietuvos him
ną ir kitos lietuviškos muzi
kos repertuarą. Todėl pirmą 
kartą S. Paulyje išgirsime ge 
rą orkestrą grojant lietuviš
kus kūrinius.

Prie mūsų šventės priside
da ir Touring Clube do Bra
sil. Jo direktorius sr. Luiz 
Vendrosi ir Baide Nascimen
to maloniai sutiko atsiųsti 
medžiagos šoferių orientaci

D R. ANTONIO SIAULY i
C. R. M. 10 647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário: Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorip e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
IViooca, Fone 92-3991

jai apie turizmą Brazilijoje 
žemėlapius su svarbesniais 
keliais, koteliais, kur galima 
kelionėse patogiau sustoti 
pernakvoti.

Choro valdyba jaučia parei 
gą padėkoti visiems minė
tiems asmenims, kurie labai 
maloniai ją priėmė ir mielai 
bendradirbiauja. Turime vil
ties, kad šventė gražiai pa
siseks. Kviečiame visus lietu
vius ko gausiausiai dalyvauti,

A. f A.
ELŽBIETA ŠUKIENĖ

Gimė Andrioniškio parapi
joje 1884 m. lapkričio mėn. 
5 d., atvyko į Braziliją 1927 
m., mirė š. m, liepos 9 dieną, 
palaidota Formosa kapinėse.

Giliam nuliūdime liko duk
ros Ona ir Bronė, sūnūs Pra
nas ir Vincas, žentai, mar
čios, anūkai ir proanūkai.

Jos iiūdį ir brolio duktė 
Domicėlė Lapienienė, Marijo
na Nanartonienė, Emilija Alek 
navičienė, Petras Šukys, An
tonia Stankevičienė, Guzi- 
kauskienė ir kiti giminės. 
Septintos dienos Mišios-Eg
zekvijos buvo 15 diena lie
pos Vila Zelinos lietuvių baž
nyčioje.

AR JAU ŽINAI!

Kad L. R. K. B-nės choras, ruošia Šv. Kristoforo 
(šoferių dienos) pagerbimo šventę, kuri įvyks š.m. lie
pos mėn. 30 dienų. Tokios dar nėra buvę.

PROGRAMOJE NUMATYTA

Automobilių parado pašventinimas prie V. Zelinos 
bažnyčios. Šventinimo metu gros Força Pública or
kestras,

Po pašventinimo, seselių salėje, linksmas Šoferių 
subuvimas su vaišėmis, menine programa ir šokiais, 
grojant puikiam orkestrui.

Galės dalyvauti ir ne šoferiai.
Todėl kreipkitės greit prie choro valdybos narių, 

nes stalų ir vietų skaičius ribotas.

SMAGIAI IR NAUDINGAI praleisti laiką kviečia visus 
Šv Juozapo Vyrų Brolija į savo rengiamą trečią

SPAUDOS BIČIULIŲ BALIŲ
rugsėjo 9 d. šeštadienį, 20 vai. Mokoje, Lietuvių 

Mokyklos salėje, Rua Lituania, 67.
Vakaro metu gros graži lietuviška muzika ir bus 

trumpa ir įdomi meninė programa.
Pakvietimus galima gauti pas Brolijos narius, ypač 

Juozą Baužį — V. Zelin», Motiejų Tamaliūną — V. Pru 
dente, Juozą ir Jurgį Matelionius — Casa Verde, «Mū

sų Lietuvos* spaustuvėje ir administracijoje.
Informacijos reikalais prašoma kreiptis į Brolijos Pir

mininką Juozą Matelionį, telefonu 51-4011

Laisvės ir gerovės mūsų 
Tėvų Žemei - Lietuvai - ir 
palaimos po platųjį pasaulį 
išblaškytiems jos vaikams mel 
sime visi Visagalio Marijos 
šventovėje Aparecida do Nor 
te rugpjūčio mėn. 6 dieną. 
Šią šventkelionę organizuoja 
Šv. Juozapo Vyrų Brolija tal
kininkaujant kitoms organi
zacijoms, vadovaujant Ms g r. 
P. Ragažinskui, vi a Zelinos 
Lietuvių Parapijos Klebonui. 
Organizatoriai tikisi ir laukia 
kad visi lietuviai k talikai, 
kas tik gali, toje šventkelio- 
nėje dalyvaus.

Užsirašyti galima: Vila Žo
linoje — pa Brolijos narius, 
Casa Verde — pas Brolius 
Matelionius ir Andrių Stankū
ną; Vila Prudente — pas Mo
tiejų Tamaliūną.

Autobusai išeis iš Vila Žoli
nos nuo lietuvių bažnyčios ir 
iš Casa Verde 6 valandą.

Tikslios informacijos gau
namos pas tos Brolijos Pir
mininką Juozą Matelionį, Tel. 
51-4011.

Visų aukojusiu pavardės sy
kį per mėnesį bus paskelb
tos -Mūsų Lietuvoje».

Žadėjom paaiškinti, kodėl 
Tėvai Jėzuitai iki šiol neišė
jo iš Mookos.

Atsakymas yra toks; Todėl 
kad LSB Valdyba nei Visuo
tinis Susirinkimas iki šiol nė 
karto, nė žodeliu neprašė jų 
išeiti. Visada jie tarėsi tik 
dėl to, kiek metų jėzuitai ga
lės čia darbuo.is. Pati valdy
ba siūlė 10 metų. Jėzuitai su 
tiko. Dabar ji užvedė bylą 
Jėzuitus išmesti. Tai yra vi
sai naujas dalykas.

P. Marija Braslauskienė 
tarp savo kaimynų, draugų ir 
pažįstamų lietuvių prel. K. 
Mi iausko ligoninės reikalams 
surinko 185.500. Pinigai buvo 
įteikti Msgr. P. Ragažinskui. 
Tai dar vienas kilnios širdies 
Mokos Maldos Apaštalavimo 
narės pavyzdys.

P. A. Sepetauskienė po sėk
mingos operacijos grįžo ir 
sveiksta namie.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

ATSKIRO i—

KAINA 0,15

programos paruošimą h* gra
žų išpildymą mūsų ruoštame 
i. m. liepos mėn. 8 d. vakare 
šiems artistams: maestrams 
Alfonsui Petraičiui ir Edvar
dui Tamoševičiui, mok. St. 
Kubiliūnui, .Onutei Petraitytei, 
Gražinai Kubiliūnaitei, Alber
tui Pinkauskui, Stasei Jan
kauskaitei, muzikiniam viene
tui «Astonishing:», Ramūnui 
Kubiliūnui, Nelsonui Tamoše- 
vičiui, Clovis Bevilaąua, Po
vilui Masini ir Reinaldui Put- 
vinskiui.

Taip pat dėkojame už su
aukotus valgius ir gėrimus 
bufetui šiems mūsų nariams: 
Adelei Žarkauskienei, Stasei 
Valutienei, Onai "atinskienei, 
Eugenijai Kubihūnienei, Dai
vai Adulienei, Marcelei Adu- 
lienei, Konstancijai Vidžiūnie- 
nei, Varniai Meškauskienei, 
Pelagijai Kelerienei, Jadvygai 
Losasso, Valerijai Loretto, O. 
Polikaitienei, Veriukai, Jonui 
Tamoševičiui, Povilui x ipirui, 
Juozui Bendžiui, Kostui Mūri 
ninku], Kaziui Tamošauskui, 
Jurgiui Makauskui, rranui An 
driuškai, Vincui Bartkui, Ksa
verai Putvinskienei, Izabelei 
Agiinskienei, Pet ui roralke- 
vičiui ir Antanui Šimbeliui.

Vakarė! o metu patarnavu
siems: Vincui Patinskui, Ed
mundui Sadauskui, Juozui Va 
lučiui Stasei Valutienei, Ale 
lei Žarkauskienei, Antanui 
Šimbeliu , Onai Rolikaitienei 
ir kitiems vienokiu ar kitokio 
būdu prisidėjusioms savo dar 
bu ir auka tariame nuoširdų 
ačiūl

Petras Zarkauskas 
M-los Būrelio Pirmininkas

Alberto Adulis 
Lietuvių-Brazilų Jaunimo 

Pirmininkas

«M. L.» PRENUMERATORIAI

7,00 cr. Jonas Solano ir 
Konst. Vilkas.

10,00 cr Jonas Tatarūnas.
15,00 Ant. Serbentą.
20,00 cr. Jurgis Sliesoraitis
25,00 cr. Kazys Vosylius ià 

Campinas.

KADA IR KAS PRADĖTA
VARTOTI

Atende se com hora marcada 
Horário das 14 as 20 horas 
Sabado das 9 as 12 horas

DR, JONAS NICIPORCIUKAS 
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206 lo andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-5352

Comercio e Industrią de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

Rua Coelho Barradas, 104, V. Zelina 
Vendas por atacado e a varejo,

Graži ir idomi lietuvio fo
tografo kun. Algimanto Ke- 
zio, S. J. darbų paroda prasi
dės liepos mėn. 27 dieną, 21 
vai. FOTO CLUBE BANDEI
RANTES salėje, Rua Ava- 
nhandava, 316. (Prie pat ave
nida 9 de Ju’ho). Būtų malo
nu, kad ją aplankytų ko dau
giau lietuvių ir tuo parodytų 
brazilams savo dėmesį tau
tiečio darbams.

KAS GALI IR NORI paau
koti pinigų prelato Kaz mie- 
ro Miliausko ligoninės išlai
doms padengti ir kam Vila 
Zelina yra per toli savo au
kai nuvežti, gali ją įteikti ir 
bet kuriam iš Tėvų Jėzuitų.

REIKALINGI KURSAI

Prieš kurį laiką Šv. Tėvas 
patvirtino ir paskelbė naujus 
Maldos Apaštalavimo įstatus. 
Reikja nariams su jais susi
pažinti. To lėl Tėvai Jėzuitai 
organizuoja tam tikslui kur
sus. Jie prasidės sekmadienį, 
rugpjūčio 20 dieną 15 valan
dą. Dėl kitų dienų susitarsi
me pačiuose kursuose. Kvie
čiami dalyvauti ne tik Mal
dos Apaštalavimo nariai, bet 
ir visi, kam rūpi gilesnis ir 
vaisingesnis dvasinis gyveni
mas.

VILA ANASTAC1O

Nuoširdžiai dėkojame už

375 metais — pirmieji lan
gai su stiklais; 850 metais — 
grįstos gatvės: 1250 m. — aki 
niai; 1325 m. — įvesti vekse
liai; — 1415 m. — apšviestos 
gatvės Europoje; 1446 m. — į 
Europą ateina pirmosios ži
nios apie tabako rūkymą; 1472 
m. — pradėtas naudoti pirma 
sis fortepionas; 1520 m. į Eu
ropa pirmą kartą atvežtas šo 
koladas.

Žmogaus smegenys per 70 
metų užregistruoja 15 milijar 
dų informacijų. To neįstengtų 
jokie elektroniniai smegenys.

Tačiau teigiama, kad iš to, 
ką žmogus sužino, atmintyje 
lieka tik maža dalis.

4


	1967-06-16-nr29-MUSU-LIETUVA-00137
	1967-06-16-nr29-MUSU-LIETUVA-00138
	1967-06-16-nr29-MUSU-LIETUVA-00139
	1967-06-16-nr29-MUSU-LIETUVA-00140

